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 اجلنون 

 ألربتو مورافيا : تأليف

 حممد عدنان حممود.ت

 

إال أباً واحداً ورمبا هلذا  تستطيع املرأة أن تعرف خالل حياا رجاالً كثريين، لكنها لن تعرف
نعم إنه . حيايت، يف اية األمر، أباً يل السبب اعتربت الرجلَ الذي كنت أدعوه من كل قليب رجلَ

اجلدير والذي أدين له بوجودي يف هذا العامل، وأفضل أن   من األب غريأب جدير ذا االسم بدالً
جيعلين أعيش حيايت كلها كطفولة مستمرة تفيض إحساساً باألمان  وقد استطاع أن" بابا"أدعوه 

اليهمين إن كان يكربين حبوايل . يشكّل األساس احلقيقي والصادق لزواجنا والسالم، هذا ماكان
 وهو) أمحل إجازة يف العلوم، وأجريت ذات مرة حبثاً يف اجلامعة، كمدرسة( مثقفة وأين ثالثني عاماً

قادرة على  إن مايهمين هو أين أحس بنفسي. رجل مال، أقل مين ثقافة وغائص يف املال حىت رقبته
اجلسدي الذي نعيشه  ذلك أنه، باإلضافة إىل احلب. أن أكون يف املقدمة خالل وجودي كله معه

   .اللذين يدومان، بطبيعتهما، إىل األبد يدوم فإننا نعيش أيضاً احلب األبوي واحلب البنويوالذي 

كان  ، فقد كان مضطراً إىل التخفي عندما"املتخفية"جيب أن أقول (عامني من العالقة السرية  بعد
 احلي يف قررت ذات مرة أن أقوم بشراء بعض احلاجات) يريد أن يراين ألن له زوجةً وأوالداً

بالغة  ولدى خروجي من أحد املخازن الحظت على مقربة مين امرأة. الغريب الذي نسكنه
واقفة إىل جانب  األناقة، طويلة القامة، مجيلة اخللق، مسراء من اجلنس اهلجني كما يبدو، كانت

أعرفها لوجودها، حني ظهرت سيارة  بالكاد تنبهت. الرصيف كما لو أا تنتظر أحداً ما أوشيئاً ما
الباب وصعدت املرأة وانطلقت السيارة من  فُتح. توقفَت. بابا يقودها- كل املعرفة وكان رجل 

   .حيايت لتقبله على شحمة أذنه مث اختفيا من حيايت ألقت املرأة بذراعيها حول عنق رجل. جديد

يف غرفيت هرعت سست نظرت حويل وفجأة، أحسست مباذا أقول؟ نعم أح. إىل البيت وجلست
 هذا. العامل بأسره -الختافوا من الكلمة-ضاغطة يف أن أرمي كل مايوجد حويل وأن أرمي  برغبة

كلها، يف  دامهتين رغبة يف أن أتقيأها. األثاث وهذه الكتب مجيعاً وهذه الطنافس وهذه السجاجيد
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املتعددة األلواث  املواد أن أنظر إليها باالمشئزاز نفسه وبالدهشة نفسها اليت ننظر ا إىل كومة من
وبقيت غارقة يف تأمل حيايت  كان ذلك يف إحدى األمسيات الشتوية. اليت خترجها معدة مريضة

   .اليت تقيأا للتو حىت خيم الظالم متاماً

اليت جيب أن أسلكها  تداعيت على سريري ورحت أفكر يف الطريقة. تلمساً، ذهبت إىل غرفيت
بالتأكيد جيب . يناسبين أي منها واجهت حلوالً متعددة ومل. يمن اآلن فصاعداً يف معاملة عشيق

   أين أذهب؟ أن أغادر حىت يغادرين هذا الشعور باالمشئزاز ولكن

املهم  ليس املهم مغادرة مكان واالستقرار يف مكان آخر، بل: "لنفسي بتفكري منطقي متاماً قلت
من املاء يف  القراءة، سكبت قليالًمباشرة، وبال تردد، أشعلت مصباح " مغادرة األماكن كلها

أعماقي، مل ختامرين أبداً  يف... حبتني، حبتني: كوب مث ابتلعت كل مااحتواه أنبوب احلبوب املنومة
على التفكري يف أي شيء وال على  فكرة مويت بل فكرة موت إحساسايت وذكائي، لئال أعود قادرة

بابا وتلك املرأة، سارقة احلب، تكلمه - شيقيرؤية أي شيء السيما صورة سيارة تبتعد، يقودها ع
بعد اثنيت عشر ساعة إذا وجدت نفسي نائمة  سقطت يف ثقب أسود، خرجت منه. حبنان يف أذنه

فعندما مل يرين يف املوعد الذي حدده يل يف ذاك  يف إحدى غرف املستشفى هو الذي نقلين إليه،
نفسي يف مشفى اليعاجل إال  عندما صحوت، وجدت .اليوم اشتم رائحة مصيبة حدثت

سابقاً أين أصبحت جمنونة لكنه " بابا"مل يظن . مصحة عقلية االضطرابات العقلية اخلفيفة، ومل يكن
   .ألن الطبيب الذي يديره صديق له أدخلين إىل هذا املشفى

ما  شيٍء أما كونه ارتاب يف. عرف عشيقي أين حاولت االنتحار بسببه؟ هذا ما مل أعرفه أبداً هل
إزائي ضيقاً وحافزاً  فهذا أمر غري مستبعد ألين ملست، طيلة السنوات اليت تلت احلادث، يف موقفه

   .للشعور بالذنب من حمبني معاً

 عشيقي أين مازلت حتت تأثري-يف املشفى مايقرب من أسبوع ورجوت طبييب أن يفهم بابا  مكثت
كانت . أحداً أالّ أقابل -اآلن على األقل- الصدمة، صدمة حماولة لالنتحار فاشلة وأين أُفضل

معرفة الطريق اليت جيب أن  لقد توصلت أخرياً إىل. األيام السبعة اليت أمضيتها وحيدةً مفيدةً يل
   ".سأعلقّها"أواصلها، بل  أسلكها مع الرجل الذي خانين، لن أقطع صليت به ولن

قد . ولو كان ذلك بال طائل اصل اهتمامه يبالأريد، بالطبع، أن أجعله ميلّين، بل أريد منه أن يو
يف الواقع كنت . الشيء من هذا القبيل ال،. يظن أحدكم أين ختيلت طريقة لالنتقام ناعمة وقاسية
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. أن حيب قد أطيح به لذا مل أعد أريد أن أراه ثانية أريد أن أستمر يف رؤيته ألين مازلت أحبه ومبا
املرض العقلي الذي ميكن أن يشفى منه والذي ميكنه أيضاً أال : املتناقضتني إذاً بني هاتني الرغبتني

   .والذي، إذا مل يشف منه املرء، فإنه يقطع كل عالقة له مع اآلخرين يشفى منه

   .عالقتنا "يعلّق"جيب عليه أن : مرضي العقلي هذا يؤدي بشكل رائع املهمة اليت حددتها له إن

 فبعد أن راقبت املرضى الذين يعاجلهم. ملشفى بالغة الفائدةآخر كانت إقاميت يف هذا ا ولسبب
أكون  توصلت إىل حتديد الصفات اخلاصة باملرض املتخيل الذي قررت بدءاً من هذه اللحظة أن

الميكن الشفاء منه  ورمبا. لقد اخترت شكالً خفيفاً من أشكاله لكنه عنيد. مصابة به بصورة دائمة
. لوسات عديدة ومتنوعة الذي يكون مصحوباً يف أطواره األوىل إنه مرض الكآبة االحنطاطي-

الوقت نفسه أن أمسع وأرى أشياء غري  وعلي يف. علي إذاً أن أكون حزينة وواهنة وكارهة للبشر
   .موجودة والميكن أن يكون هلا وجود

أكلمه  قلت له إين .عدة أيام من عوديت إىل البيت اتصلت ببابا سابقاً وشرحت له ما أحس به بعد
رجالً يسكن معي  ويف الوقت نفسه أحس بأن. وأنا قابعة يف الظالم الدامس، وحيدة، وحيدة متاماً

. ويدندن بصوت خافت يف البيت وأين أمسعه ميشي يف الغرفة ااورة ويفتح األبواب ويغلقها
ذه األصوات الغريبة؟ ال، ال، ه ألست ختافني من: أبدى بابا سابقاً الكثري من االستغراب مث سألين

تودين أن آيت لرؤيتك حاالً؟ ال، ال، فوجوده  أال. إين أمسعها وهذا كل مايف األمر. إين ال أخاف
ولكن مىت نلتقي؟ قريباً، قريباً . مل أكن أطيق رؤية أحد مل أكن أطيق رؤيته،. يوقف هلوسايت، ال

وبعد أن . لقد أقنعه صويت الصادق املشوب ببحة حزن حقيقي. مثالً عندما أُشفى، بعد شهر. جداً
أحبه، وهذا قسم صحيح ألين حقاً مازلت أحبه، غادرين بعد أن تواعدنا على  جعلين أقسم بأين

   .اهلاتف مرة يف األسبوع على األقل االلتقاء على

وعن وجود . أما فيما خيص هلوسايت فقد كذبت. أقسمت له أين أحبه مل أجانب احلقيقة عندما
 .يف بييت فقد كان صحيحاً كل الصحة، فقد كنت شابة مجيلة ومل أشك من قلة العاشقني رجل

وبعد وقت  كان طالباً يدعى مانليو،. ولدى خروجي من املشفى ذهبت مباشرة لتصيد أقلهم قبحاً
النتقام، مل أكن أريد ا مل أكن أحب هذا املانليو، بل كنت أحب ممويل، مل أكن. قصري مارسنا احلب

اخليال الذي بسببه كنت أنفي لعشيقي  فقط تابعت احلياة مسريا مع زيادة هذا. أريد شيئاً حمدداً
مرضي العقلي ينتصب بيننا كلوح من الزجاج الذي  على العموم، كان. سابقاً أا تتابع مسريا
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وحبه يل بينما هو اليراين وال يرى أنا أرى ممويل . برؤيتنا يسمح لنا أن نرى اآلخرين واليسمح هلم
   .منتظراً بفارغ الصرب انتهاء املكاملة مانليو الواقف خلفي

بدأت بالنسبة يل حياة مزدوجة أو باألحرى حياة منقسمة إىل قسمني، القسم األول  وهكذا
 .لكنه منفي كما هو والقسم اآلخر غري واقعي لكنه معلَن ثبات على أنه الوحيد الواقعي حقيقي

إن  ومع ذلك كنت أقول لبابا سابقاً. كنت أعيش حيايت اليومية ككل الناس، وبشكل اعتيادي
   .سنلتقي فيه بسبب اضطرابايت النفسية ولن أستأنف وجودي إال يف اليوم الذي" معلّقة"حيايت 

 أن يتأكد من صدق أقوايل وأن يكتشف) بابا(قائل إنه من السهل على هذا الرجل  قد يقول هنا
وأنت يف مدننا  جوايب هو أننا ننتمي إىل وسطني خمتلفني. إخل.. ين مل أكن مريضة وأن لدي عشيقاًأ

   .احلديثة قد متر سنوات دون أن يلتقي شخصان يعرفان بعضهما البعض

 وهنا أيضاً. يقول آخر مامن رجل يتابع اتصاالته خالل عدة قرون مع امرأة ترفض أن تراه وقد
   .ويل الذي حيس بذنبه كان يريد أن أساحمه بأي مثنلدي إجابة هي أن مم

 ماهي هذه. حدثت خالهلا أمور كثرية. مرت مخس سنوات على إقاميت القصرية يف املشفى هاقد
قمت . بليفْيو لقد بدلت مانليو بأليساندرو وهذا برانريو وهذا: األمور؟ هي ذي باختصار شديد

الربازيل، إىل  سافرت إىل: كنت أسافر مع رجل خمتلفبعدة رحالت إىل اخلارج، ويف كل مرة 
حامالً من ليفيو ورزقت  بعد سفري إىل هذه البلد صرت. اهلند، إىل املغرب، إىل جنوب أفريقيا

مبعوثة خاصة إلحدى  وخالل ثالث سنوات رافقت ليفيو يف تنقالته كلها وأصبحت. بطفل
الرجل الذي أعيش معه اآلن  طفالً آخر منمث قطعت عالقيت مع ليفيو وأجنبت . الصحف اليومية
وأجريت حبوثاً علمية وأصبحت  غيرت شقيت ثالث مرات ومهنيت مرتني،. ويدعى فيدريكو

بابا وعشيقي سابقاً اتصاالته اهلاتفية معي  تابع.. سكرترية حترير يف جملة متخصصة يف هندسة املدن
   .بشكل منتظم

 ي مظاهر مرضي كلها بصوت ال أفتعله إال عند كالميأرفض أن أراه رفضاً قاطعاً وأُبد كنت
أحداً وإين  صوت ناعم، واضح، حزين، أقول له إين أُحس أين يف حالة سيئة وإين الألتقي. معه

يل ولدين وأحياناً  مازلت وحيدة وإين أرى سرابات غريبة وهلوسات، أحياناً أكون متأكدة من أن
للتو من رحلة إىل بلد  راً أكون متأكدة من أين عدتثالثة عشاق وكلهم حيبونين جبنون، وطو

   .استوائي أو أين غيرت شقيت
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 كانت. أقول احلقيقة لكين كنت أصورها كالوهم، كأحالم أحلمها وأنا مفتوحة العينني كنت
أحب  كنت أردد على مسامعه أين أحبه ومل. هلجيت دائماً صادقة رغم أا مشوبة ببعض احلزن

   .هذه الوعود كان األمر غريباً لكنه كان مييل إىل تصديق مثل. لتقي ذات يوم قريبسواه وأننا سن

 جيب أن أعترف أن هذه املكاملات اهلاتفية الشهرية مع الرجل الوحيد الذي أحببته تضع واآلن
التوهم  ولكن هذا. الوجود الذي أعيشه يومياً على طريق خيايلٍ غريب ومليٍء باهللوسات

للناس  أعطى) ولكن هل هذا توهم؟ أليس مرضاً أن يتوهم اإلنسان املرض؟(لي للمرضى العق
بوجودها الفعلي حىت  ولألحداث يف حيايت نوعاً شبحياً من األشياء اليت التنجح يف إقناعي كلياً

الوقت الذي أكلِّم فيه عشيقي العجوز  هذا صحيح متاماً، إذ إين، أحياناً، يف. عندما تتكرر وتتطور
جيلس جبانيب ويعانقين كما لو أين كنت  لسيت حبيث يستطيع الرجل الذي أعيش معه أنأرتب ج

   .كائناً من نسج خيايل أريد أن أتأكد من وجوده ومن أنه هو حقاً وليس

" حالك؟ كيف: "فأنا مل أستطع مقاومة متعة تسجيله كما هو. مكاملتنا األخرية منوذجية حقاً كانت
حىت تتعافني؟ أنت  هل تريدين أن أقول لك مايلزمك" "قل أكثر سوءاً" "؟أمازال سيئاً!" "بني بني"

أمنحك هذه األمور لكين  يف حاجة إىل زوج وعدة أوالد وأسرة لسوء حظي أين ال أستطيع أن
هذا صحيح لدرجة أين . أسرة أنت على حق، أنا يف حاجة إىل." "سأكون سعيداً إن حصلت عليها

. أقول لك؟ دوراً أسرياً، زوجياً وهلوسايت تصور، كيف. هى السوءأحس بنفسي يف حالة يف منت
. أستيقظ ليالً وأختيل رجالً ينام جبانيب. ااورة أمسع أصوات أطفال جيرون ويضحكون يف الغرفة

أوه، " "أتتأملني كثرياً؟" "أصوات أطفال وأين أملس ظهر رجل نائم؟ ولكن هل تعلم أين أمسع حقاً
يل أين أصبحت جمنونة متاماً، أقصد أنَّ حاليت تزداد سوءاً وأين أغوص يف حالة  بدونعم، وأحياناً ي

 هذا سهل فهمه، أليس كذلك؟ إنه جنون" "أي نوع من اجلنون؟" "اجلنون ال شفاء منها من
ولكن أال . أفهمك عزيزيت املسكينة، نعم، إين" "جيعلك تعتقدين أنك طبيعية وتشبهني الناس مجعياً

جداً، وواقعييت ستطرد  ال تودين حقاً أن آيت لرؤيتك؟ أنا واقعي كما تعرفني، واقعيتودين، أ
ذه الكلمات " أمل شديد ال، ال، هذا مستحيل، لن أستطيع استقبالك، أحس بأمل،" "خياالتك
انتظاري ليصحبين للعشاء عند  مث لبست ثيايب على عجل فقد كان زوجي غري الواقعي يف. تودعنا

الواقع إىل حلم ولكن يلزم الكثري لتحويل  يلزم القليل لتحويل. آه، نعم. واقعيني أصدقاء غري
   .احللم إىل واقع
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